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ГОРАН МИСОВСКИ 
БИОГРАФИЈА 

Роден на 15.4.1965 година во Скопје. Македонец.  

Дипломиран менаџер по осигурување, Универзитет Св.Климент Охридски. 

Основач и прв организациски секретар на НСДП во периодот 2005-2008 година; 

Член на Извршниот одбор на НСДП во мандатен период 2009-2013 година. 

Потпретседател на НСДП во два мандати од 2013-2018 година и од 2018-2022 
година. 

Координатор на Пратеничката група на Нова социјалдемократска партија 2006-
2008 година; 

Координатор на Пратеничката група на Нова социјалдемократска партија, 
Либерална партија и Нова алтернатива (ПГ на НСДП, ЛП и НА) 2010-2011 година; 

Координатор на Пратеничката група на Нова социјалдемократска партија и 
Либерална партија (ПГ на НСДП и ЛП) 2011-2014 година; 

На 20 февруари 2018 година првпат избран за потпретседател на Собранието на 
Република Македонија, мандатен состав 2016-2020 година. 

На 26 ноември 2020 година избран по втор пат за потпретседател на Собранието 
на Република Северна Македонија, мандатен состав 2020-2024 година. 

Оженет и татко на едно дете. Активно говори англиски јазик. 
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ЗОШТО ОДЛУЧИВ ДА СЕ КАНДИДИРАМ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ  

НА НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА? 
 

 

 Почитувани делегати!         

 

Петтиот Конгрес на НСДП е Конгрес на зрелост и враќање кон 

вредностите втемелени со основањето на НСДП. 

 Со мојата програма за делување на НСДП во следниот 4 годишен 

мандат, сакам да Ви претставам како ќе ја водам НСДП доколку ја добијам 

вашата доверба.  

 Силно ќе се залагам за одговорен пристап кон НСДП од страна на 

сите нејзини функционери и ќе се залагам за единствено статутарно 

делување на НСДП. 

 Во целост ги прифаќам идеолошките програмски определби на 

НСДП и за нивно претставување и реализирање ќе се вложам енергично во 

следниот период. 

 НСДП треба да остане државотворна партија, како што тоа го докажа 

и до сега, давајќи го својот придонес за влез на Република Северна 

Македонија во НАТО сојузот. 

  Ќе останеме на патот трасиран кон ЕУ како наша стратешка цел и 

единствен пат кој може да им донесе благосостојба на нашите граѓани. 

    

Со почит,        

 

 Горан Мисовски 
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3. КОНСТИТУИРАЊЕ НА ОРАГАНИТЕ НА ПАРТИЈАТА И 

НОВИНИ ВО НАЧИНОТ НА НИВНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

3.1 ЦЕНТРАЛЕН ОДБОР 

Централниот одбор на НСДП како највисок орган на партијата помеѓу два 

конгреса ќе биде конституиран во рок од еден месец од одржувањето на Петтиот 

Конгрес на НСДП. 

Централниот одбор ќе заседава најмалку еднаш во три месеци и ќе биде 

клучниот орган во кој ќе се носат политичките, програмските и кадровските 

одлуки за НСДП. 

Централниот одбор своите седници нема да ги одржува само во Скопје, 

туку во сите изборни региони ротационо, за да покажеме на јавноста дека НСДП 

е партија блиска до граѓаните и дека сакаме за важните политички теми да 

упатиме пораки и од внатрешноста на државата. 

Централниот одбор ќе донесе нов деловник за неговата работа со можност 

за одржување на онлајн седници по потреба. 

Секој член на Централниот одбор ќе има можност да се определи да 

членува во една или повеќе партиски комисии, заради активно вклучување во 

носењето на политиките кои НСДП ќе ги пласира во јавноста. 

Седниците на Централниот одбор ќе бидат закажувани со решение за 

свикување на седница и материјалите по електорнски пат ќе ги имаат на увид 

сите членови на Централниот одбор. 

Централниот одбор ќе биде органот каде носителите на функции во 

партијата и избраните и именувани функционери во државната власт и локалната 

самоуправа ќе поднесуваат извештај за нивната работа, кој ќе биде ставен на 

дискусија, забелешки и препораки за подобрување. 

Доколку Централниот одбор оцени дека е потребно, може да утврди 

политичка одговорност на носителите на функции. 

 

3.2 НАДЗОРЕН ОДБОР 

Надзорниот одбор на НСДП ќе се конституира во рок од еден месец по 

одржувањето на конгресот. 

Надзорниот одбор ќе избере претседател и ќе донесе Деловник за 

неговата работа.  

Со Деловникот да се утврди обврска да заседава најмалку двапати 

годишно и да ги разгледува извештаите за материјално финансиско работење на 

партијата, особено пред поднесувањето на годишниот финансиски извештај, 

регистарот на донации и завршната сметка. 

Заклучоците и препораките донесени од Надзорниот одбор ќе се 

разгледуваат  на седници на Централниот одбор. 
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3.3 ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА НСДП 

На конститутивната седница на Централниот одбор ќе предложам со 

Одлука да се утврди избор на четири потпретседатели на НСДП. Во одлуката ќе 

биде определен делокругот на надлежности за секој потпретседател 

поединечно. Оваа новина ја предлагам заради конкретно прецизирање на 

обврските на потпретседателите и распределба на задачите, заради подобро 

функционирање на партијата.  

Ваквиот начин на утврдување на задачите и делокругот на надлежности 

потпретседателите ќе ги вклучи поконкретно во работата на партијата и ќе 

преземат конкретни одговорности, а ова пред се заради отчетност и можност за 

евентуална одговорност. Исто така, секој од потпретседателите во рамките на 

своите одговорности и делокруг на надлежности ќе ги координира партиските 

комисии од неговиот делокруг. 

Одговорностите на потпретседателите ќе се утврдат на следниов начин: 

1. Потпретседател на НСДП - задолжен за европски политики, политички 

систем, законодавство и труд и социјална политика.  

2. Потпретседател на НСДП - задолжен за политики за економија, 

финансии, енергетика, инвестиции и транспорт и врски. 

3. Потпретседател на НСДП - задолжен за политики за добро владеење, 

транспарентност, отчетност, комуникација со јавност и дигитализација. 

4. Потпретседател на НСДП - задолжен за политики за владеење на право, 

борба против корупција и одбрана и безбедност. 

 

3.4 ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НСДП 

НСДП за првпат од формирањето со измените и дополнувањата на Статутот 

ќе утврди функција генерален секретар на партијата заради зајакнување на 

функционирањето на НСДП.  

Генералниот секретар на НСДП ќе го организира внатрепартискиот живот, 

ќе се грижи за следењето и извршувањето на одлуките, ставовите и заклучоците 

на органите на НСДП. 

Генералниот секретар ќе ги подготвува седниците на органите на НСДП, ќе 

ја води единствената база на податоци на членовите на НСДП, ќе учествува во 

градењето на политиката на НСДП. 

Генералниот секретар ќе се грижи за кадровските прашања на НСДП, ќе се 

грижи за финансиското работење на НСДП, ќе предлага регионални 

координатори. 
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Генералниот секретар ќе раководи со стручната служба во партијата, ќе ги 

изготвува предлог општите акти со кои се уредува организацијата  и  работата  на  

Стручната  служба, како и одлуките сврзани со правата и обврските  од работниот  

однос. 

Генералниот секретар после секоја седница на Централниот одбор 

задолжително ги свикува или известува претседателите на општинските 

организации заради информирање за заклучоците и ќе дава насоки за работа на 

другите секретари. 

 

3.5 ОРГАНИЗАЦИОНЕН/НИ СЕКРЕТАР/И 

 

Согласно со Статутот на НСДП, Централниот одбор го утврдува бројот на 

други секретари и со одлука определува делокруг на надлежности на другите 

секретари. 

Организациониот/ните секретар/и ги реализира насоките дадени од 

Генералниот секретар на партијата за подобра и поефикасна работа на 

општинските организации.  

Отворањето на канцеларии во општините и градот Скопје, организацијата 

на активности на терен, митинзи, средби со граѓани, други активности утврдени 

од органите на партијата ќе бидат утврдени како делокруг на надлежности со 

одлука на Централниот одбор на НСДП. 

 

3.6 СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

Централниот одбор ќе донесе одлука со која ќе се избере Секретар за 

меѓународна соработна на НСДП, што е пракса од основањео. 

Во одлуката за утврдување на делокруг на надлежности, основната задача 

на овој секретар ќе биде меѓународното интегрирање на НСДП, првично обид за 

членство во Партијата на европските социјалисти (ПЕС) или во групата на други 

помали левичарски партии. 

Исто така, ќе има задача да одржува контакти со дипломатските 

претставници на државите акредитирани во Република Северна Македонија, 

амбасадорите и конзуларните претставници во нашата држава. Воедно да се 

грижи за објава на меѓународните активности на веб-страницата на англиски 

јазик. 

Да одржува контакти со претставниците на партнерските меѓународни 

невладини организации ОБСЕ, Национален Демократски Институт (НДИ), 

Интернационален Републикански Институт (ИРИ), Вестминстер Фондација за 

Демократија (ВФД) и други меѓународни невладини организации. 
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3.7 ИЗВРШЕН ОДБОР 

 

Извршниот одбор ќе биде динамичен орган кој своите седници ќе ги 

одржува во различни градови во државата заради теренски посети на 

населението. 

Во деловникот за работа ќе биде предвидена можноста за онлајн седници, 

заради поефективна работа и почесто одржување на седници. 

Членовите на Извршниот одбор ќе имаат конкретни задолженија и ќе 

раководат со Комисиите на НСДП, секој во својата надлежност. 

Извршниот одбор во комисиите ќе треба да ги вклучи членовите од 

Централниот одбор, општинските организации, НСДМ и Организацијата на жени. 

Надлежностите на членовите на Извршниот одбор ќе бидат определени на 

следниов начин: 

 

• Член на ИО, задолжен за младински политики и спорт; 

• Член на ИО, задолжен за здравство; 

• Член на ИО, задолжен за политики за Град Скопје; 

• Член на ИО, задолжен за истражување и анализи на НСДП; 

• Член на ИО, задолжен за политики за локална самоуправа и рурален 

развој; 

• Член на ИО, задолжен за политики за унапредување на животната средина 

и обновливи извори на енергија; 

• Член на ИО, задолжен за европски интеграции, надворешна и 

меѓународна политика; 

• Член на ИО, задолжен за земјоделство, шумарство и водостопанство; 

• Член на ИО, задолжен  култура и уметност; 

• Член на ИО, задолжен за соработка со синдикати и невладини организации 

и здруженија на граѓани; 

• Член на ИО, задолжен за туризам и природни ресурси; 

• Член на ИО, задолжен за информатичко општество, дигитализација и 

електронски комуникации; 

• Член на ИО, задолжен за спроведување политики и соработка со 

приватниот сектор; 

• Член на ИО, задолжен за образование и наука; 

• Член на ИО, задолжен за родови прашања и права на маргинализирани 

групи; 

• И други членови по потреба. 
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3.8 КОМИСИИ НА НСДП 

 

 Комисиите на НСДП се советеодавни тела на Извршниот одбор. Во новиот 

мандат тие повторно ќе се активираат.  

Со Комисиите на НСДП ќе раководат членовите на Извршниот одбор и ќе 

имаат конкретни обврски и задолженија.  

Потпретседателите на НСДП ќе ги координираат комисиите согласно со 

делокругот на надлежности, односно областа која Централниот одбор им ја 

определил. 

Секој член на Централниот ќе има можност да се определи да членува во 

една или повеќе партиски комисии и со тоа ќе бидат активно вклучени во 

носењето на политиките на НСДП. 

 

3.9 КООРДИНАТИВЕН СОВЕТ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И 

ГРАД СКОПЈЕ 

 

Со цел координирано функционирање на членовите на советите во 

општините и Градот Скопје, Генералниот секретар на партијата ќе формира 

Координативен совет на членовите на советите во општините и Град Скопје. 

Овој Координативен совет има за цел координирање и воведување на 

заеднички политики на локално ниво, предлагање на иницијативи во советите и 

подготовка на Стратегија за политики во локалната самоуправа кои ќе бидат 

автентични предлози на НСДП по кои ќе се разликуваме од останатите партии. 

 

3.10 СОВЕТ НА НСДП 

 

 Советот на НСДП е советодавно тело на Конгресот и на Централниот одбор, 

составен од истакнати научни, културни и јавни работници кој им помага во 

утврдувањето на ставови за прашања од работата на партијата. 

Советот до крајот на 2022 година ќе биде формиран по спроведени 

сеопфатни консултации со експерти од различни области во општествено 

политичкиот живот во државата. 

 Членови на Советот не мора да бидат и членови на НСДП. Работата на 

Советот се определува со посебен правилник кој го донесува Централниот одбор. 

3.11 ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА НСДП (ОЖ НА НСДП) 

Централниот одбор на НСДП согласно со Статутот ќе донесе одлука за 

распуштање на ОЖ на НСДП и ќе формира Иницијативен одбор за подготовка на 

Изборна Конференција на организацијата на жени до крајот на 2022 година, пред 

одржувањето на Тематскиот конгрес на НСДП. 
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3.12 НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА МЛАДИНА (НСДМ) 

 

Нова социјалдемократска младина е (НСДМ) е основана на 26 март 2006 

година и од тогаш постои и функционира како подмладок на Нова 

социјалдемократска партија.  

Формирана е како организација на слободни и одговорни членови кои го 

прифаќаат Статутот и програмските определби на НСДП како и Статутот и 

програмските определби на НСДМ.  

Со одлука на Централен одбор, ќе се распушти НСДМ и ќе се формира 

Одбор за организација и подготовка на Конгрес на НСДМ.  

Ќе се избере ново раководство кое ќе изработи нова младинска програма, 

ќе ги зајакне позициите и соработката на НСДМ со другите политички 

подмладоци и останатите субјекти во општеството.  

НСДМ ќе биде активен учесник во сите активности на НСДП, вклучувајќи ги 

тука креирањето на програмата и политиките на НСДП. 

 

3.13 ОПШТИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НСДП 

 

Општинските организациии на НСДП кои имаат важечки мандат ќе 

продолжат да функционираат до крајот на мандатот. За општинските 

организации кои немаат организирано конференции ќе се донесе одлука на 

Централниот одбор за одржување на конференции во рок од 60 дена. 

Отворањето на канцеларии во најмалку 35 општини и градови ќе биде 

примарна цел на новото раководство на НСДП. 

Општинските организации ќе бидат домаќини на седниците на Извршниот 

одбор на партијата, како и на седниците на Централниот одбор. 

 

3.14 РЕЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА НСДП  

 

По конституирањето на органите на НСДП и изборот на носители на 

функции ќе се формира работна група за подготовителни активности за 

пререгистрација на партијата и истовремено ќе се изврши реевиденција на 

членството. 

 

3.15 ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА НА НСДП 2023 ГОДИНА 

 

Согласно со Законот за политичките партии НСДП во 2023 година треба да 

изврши пререгистрација на партијата која се спроведува на секои четири години, 

со собирање на најмалку 1.000 изјави заверени на нотар. 
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4. НСДП БЛИСКА ДО ГРАЃАНИТЕ 

4.1 ТЕРЕНСКИ ПОСЕТИ 

НСДП - партија која ќе биде во директен контакт со граѓаните, ќе остварува 

теренски посети каде ќе ги слуша сугестиите и предлозите и ќе ги преточува во 

конкретни политики на локално и на државно ниво. Партија која седниците на 

Централниот и Извршниот одбор ќе ги одржува низ градовите во државата со цел 

да биде блиску до секој граѓанин. 

 

4.2 СОРАБОТКА СО СИНДИКАТИ, КОМОРИ, НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ  

НСДП во своето делување гледа партнер во сондикатите, коморите и 

невладините организации со кои ќе воспостави релации засновани на заемна 

доверба и тесна соработка за решавање на проблемите на работниците, 

вработените, социјалците, маргинализираните групи и други заемно 

детектирани таргет групи, а особено ќе инсистираме за реализација на нашата 

стратешка определба за еднакво вреднување на трудот и капиталот. 

Исто така, НСДП ќе воспостави партнерски релации со меѓународните 

организации и мисии кои работат во Република Северна Македонија, за подобро 

профилирање на политиките и програмските заложби на НСДП. 

НСДП ќе организира средби со сите релевантни синдикати, комори, 

невладини организации, здруженија на граѓани и други организации, со цел да 

ги слушне нивните идеи, сугестии и предлози за теми кои се блиски до работата 

и програмските определби на НСДП.  

 

4.3 НСДП СО НАЈМАЛКУ 35 ОТВОРЕНИ КАНЦЕЛАРИИ/ШТАБОВИ 

НСДП - отворена и достапна, со зајакната партиска инфраструктура. Место 

каде сите граѓани ќе можат да пристапат и да споделат свои сугестии, предлози 

или критики за работата на НСДП. Затоа ќе бидат отворени најмалку 35 

канцеларии на НСДП низ државата. 

4.4 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

НСДП како одговорна партија кон своето членство, во сите општини каде 

што функционираат општинските организации, ќе дава финансиска поддршка за 

отворање и одржување на канцеларија/штаб.  

4.5 ТЕМАТСКИ КОНГРЕС НА НСДП ДО КРАЈОТ НА 2022 ГОДИНА 

            НСДП за првпат од формирањето ќе одржи Тематски конгрес за пишување 

на стратешките приоритети на партијата, преточени во конгресни документи. 
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5. НСДП ВО ИНСТИТУЦИИТЕ НА ДРЖАВНАТА  

И ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ 

 
5.1 НСДП ВО СОБРАНИЕТО 

НСДП продолжува со сериозниот однос во Собранието на Република 

Северна Македонија, каде што веќе е профилирана, а и ќе продолжи на ист начин 

да гради државнички политики, но и ќе продолжи да се залага за законски 

решенија кои ќе носат  бенефит на граѓаните. 

Собранието ќе биде место за промоција на нашите програмски политики и 

за нив ќе бара поддршка од коалициските партнери во владеачкото мнозинство. 

НСДП силно ќе ги поддржува реформите во насока на зајакнување на 

независноста на Собранието од извршната власт и проектите кои што значат 

модернизација и дигитализација на Законодавниот дом. 

5.2 НСДП ВО ВЛАДАТА 

НСДП во иднина ќе се залага за посериозна застапеност во Владата, што 

значи водење на ресорно министерство, со цел поголема промоција на 

партиските програмски определби и на извршно ниво, за што сметаме дека има 

сериозен  потенцијал. 

5.3 НСДП ВО ОСТАНАТИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОД ИЗВРШНАТА ВЛАСТ 

Ништо помалку важни не се и останатите институции од извршната власт. 

НСДП е активен учесник и одговорно раководи со институциите кои им се 

доверени. НСДП покажува сериозен капацитет и потенцијал да биде задолжен 

со поголем број на институции со кој ќе раководи. 

5.4 НСДП ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

НСДП во локалната самоуправа ќе настапува самостојно, а за своите 

политики ќе бара поддршка од коалиционите партнери, но и од останатите за 

политиките и мерките кои се за добробит на граѓаните.  

Воедно сите политики кои значат унапредување на животот во локалните 

заедници ќе добијат поддршка без разлика од кого се предложени. 

Ќе има воведување на заеднички политики на локално ниво, предлагање 

на иницијативи во советите и подготовка на Стратегија за политики во локалната 

самоуправа кои ќе бидат автентични предлози на НСДП по кои ќе се разликуваме 

од останатите партии. 
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6. КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА НА НСДП  

6.1 ТИМ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 

НСДП ќе формира тим за односи со јавноста со цел подобра 

информираност на членовите и на граѓаните за плановите и активностите на 

партијата.  

Тимот ќе подготвува секојдневни извештаи за работата на партијата и за 

работата на функционерите од редовите на НСДП. 

 

6.2 ПОРТПАРОЛ НА НСДП 

На една од првите седници на Централниот одбор, НСДП ќе донесе одлука 

за избор на портпарол на партијата. Портпаролот, како дел од тимот за односи со 

јавност, ќе има задолжение да биде во непосредна комуникација со медиумите, 

и да одговара на сите прашања кои ќе бидат во врска со работата на НСДП. 

6.3 КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА НА НСДП 

Комуникациската стратегија на НСДП ќе се гради внимателно со помош на 

експерти од областа со цел доближување на програмските цели и приоритети на 

НСДП и активностите на органите и избраните лица на партијата. 

Врз основа на изградената стратегија ќе се врши обука за комуникациски 

вештини на избраните лица на сите нивоа во партијата вклучително и на 

членовите на Организацијата на млади и Организацијата на жени во НСДП. 

6.4 МОДЕРНА ВЕБ-СТРАНИЦА НА МАКЕДОНСКИ И АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

Една од клучните алатки и лице на партијата ќе биде модерна и 

интерактивна веб-страница преку која граѓаните ќе можат да комуницираат со 

претставниците на органите на НСДП. Исто така, веб-страницата ќе биде 

адаптирана за користење од страна на лица со посебни потреби. 

6.5 СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ 

Социјалните медиуми се исклучително сериозен медиум за комуникација 

со јавноста, и затоа планираме систематизирање на профилите на сите 

општински организации, профилот на НСДМ и на ОЖ на НСДП и профилот на 

НСДП и нивна официјална регистрација. 
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7. ОТВОРЕНОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ 

7.1 ОТВОРЕНА НСДП 

 НСДП како модерна и европска партија ќе биде отворена партија за прием 

на нови луѓе кои идеолошки се пронаоѓаат во НСДП, луѓе кои имаат прогресивни 

идеи за развој на партијата, но и за градење на политики во интерес на граѓаните 

и државата. 

7.2 ТРАНСПАРЕНТНА НСДП 

Со цел поголема транспарентност и отчетност, планираме да одржиме 

тематски седници на Централниот одбор за отчет на сработеното на партиските 

функционери и функционерите во органите на државна и локална власт најмалку 

двапати годишно, со цел да се доближи на членовите на највисокиот орган 

работата на партиските функционери. 

7.3 ОТЧЕТНА НСДП 

             Воедно тоа ќе значи и повикување на политичка одговорност на сите оние 

функционери кои не ги исполниле очекувањата дефинирани во програмската 

платформа на НСДП, статутарните обврски и поставени цели од органите. 

 

8. ДЕЛУВАЊЕ НА НСДП 

8.1 НСДП ПАРТИЈА СО АВТОНОМНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ 

                  НСДП е партија со автономни и препознатливи политики кои се докажаа 

како визионерски во минатото. Такви политики ќе бидат и во иднина, 

препознатливи и единствени. 

                  НСДП е државотворна партија, која учествува во носењето на сите 

клучни одлуки во државата. Воедно НСДП ќе нуди решенија клучните решенија 

за државата на зацртаниот европски пат и за горливите проблеми на 

работниците, социјалците, маргинализираните групи. 

                  Преку формирањето на комисии од сите сфери на општественото 

живеење ќе се опфатат сите области. Во комисиите ќе вклучиме експертска 

јавност со цел да добиеме модерни, инклузивни и научно засновани решенија. 

8.2 РЕФОРМА НА ИЗБОРНИОТ МОДЕЛ 

НСДП е партија која јасно и недвосмислено се залага за промена на 
изборниот модел. Нашата заложба е една изборна единица и пропорционален 
модел, отворени листи без изборен праг. 
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              Сметаме дека како парламентарна партија во рамките на собранието 
треба да учествуваме во градењето на консензус за нов изборен модел кој ќе 
прикаже пореална слика на политичката сцена во државата и на малите партии 
ке им го даде заслуженото место. 

               На таков начин создаденото политичко милие ќе доведе до демокра-
тизација на општеството. 

8.3 ЈАКНЕЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА НА НСДП 

Долгото коалицирање кое пред се е наметнато од сегашниот изборен 

модел кој е суров за помалите политички партии со примена  на донтовиот 

модел, ги тера дел од политичките партии да се профилираат на политичкиот 

пазар крајно непринципиелно. НСДП е сериозен партнер во коалиционите 

договори и затоа сакаме модел кој ќе ни овозможи препознатливост и фер борба 

за ставовите на нашата партија. 

            НСДП е партија која има капацитет за владеачко коалицирање, тоа го 

докажа и досега како коректен и кредибилен партнер во сегашната владина 

коалиција. Таквите врски засновани на заемна доверба ќе продолжиме да ги 

негуваме и во иднина со инсистирање на поддршка на нашите иницијативи и 

предлози како во Собранието така и во извршната власт. 

 

9. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈ 20 ГОДИНИ НСДП 2005-2025 

          НСДП во 2025 година ќе одбележи 20 години од постоењето. По  тој повод 

ќе организираме Конгрес на кој ќе поканиме гости од европски сестрински 

партии. На Конгресот ќе биде промовирана Монографија „20 години НСДП”, која 

ќе биде подготвена од стручни луѓе, со помош на основачите на партијата кои ги 

знаат околностите, луѓето и политичките прилики во кои се создаде, делува и 

опстојува НСДП. 

          2026 година Организацијата на Млади на НСДП и Оганизацијата на жени на 

НСДП со тематски конференции ќе го одбележат 20 годишниот јубилеј.   

 

 


